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Em virtude da grande esca ssez  de acucar■ ^  ■1 ■ “  -li | *| | Vlistribniu ri r
loor e D

tribui-la ao consumojsem, mana a Agência da SU- 
visar lucro, é óbvio, mas

Em contacto que man
tivemos com o Prefeito 
Dr. Wolny Delia Roeca 
agente da SUNAB em 
nosso Município, come 
guimos do mes no u na 
série de esclarecimentos 
à cêrca das atividade?* 
dêsse órgão era nossa 
cidade. Inicialmente |dis 
se-nos o Prefeito Dr 
Wolny Delia Rocca que 
a ideia precipua da SU 
NABc a adoção da fór
mula CLD (custo, lucro, 
despesa) e não o tabela- 
mento rigido, mòrmente 
no que respeita aos gê
neros de primeira neces
sidade.

Êste não daria o re
sultado desejado e ten
dería, inclusive, a fazer 
desaparecer do mercado 
êste ou aquele produto

Visa a SUNAB aten 
der os interesses do cou 
sumidor sem, contudo, 
prejudicar os naturais 
interesses do comercio 
que, não resta dúvida, 
faz juz aos lucros pre
vistos na fórmula CLD 
e sua regulamentação.

No caso do açúcar, 
por exemplo, a SUNAB 
tendo em vista a escas
sez, decidiu, requisitar 
certa quantidade e dis

\  Grã-Cruz da Ordem 
do Cruzeiro do Sul, con
cedida em julho de 1961 
ao ministro cubano Er
nesto Che Guevara pelo 
ex presidente Jânio Qua
dros, foi anulada pela 
Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara, 
que aprovou projeto nes
te sentido de autoria do 
ex-deputado udenista 0 ’- 
ton Mader, do Paraná.

O projeto teve pare
cer favorável do relator 
deputado João Calmon, 
que sustentou a tese de 
que a comenda não tem 
existência legal. Segun
do afirmou que existe é 
o Grão-Colar e não a 
Grão-Cruz do Cruzeiro 
do Sul.

O sr. Nilton Carneiro, 
UDN Paraná, embora vo 
tasse a favor do projeto, 
salientou que há dúvidas

acrescendo ao preço de 
aquisição as naturais 
despesas distribuição 
(papel para embrulho, 
mão de obra. etc.);

Dai ser o preço de 
190,00 por quilo, uma ex 
ceção a que não pode 
nem deve a SUNAB su 
jeitar o comércio vare
jista, pois que êste, é ló- 
gico, podeiá acrescentar 
ao custo e despesa o 
lucro previsto pela cita
da fórmula CLL).

O tabelamento do a- 
çucar é feito pelo Insti
tuto do Açúcar e do 
Álcool, estando a este 
órgão afeta a regula
mentação do prêço uni 
forme em todo o terri
tório nacional, cabendo 
nêsse caso a SUNAB a 
fiscalizar a margem de 
lucros entre o prêço de 
compra e o entregue ao 
varegista e êste ao con
sumidor. Pois a SUNAB 
admite o lucro de 10% 
ao atacadista e 20% ao 
varegista, acrescido à 
esta margem os impos 
tos e fretes.

Disse nos mais Sua 
Excia. que nos primei 
ros dias da próxima sc-

com relação a comendas 
anteriores, entregues a 
outras personalidades es
trangeiras, cora denomi
nação errada, mas no 
caso de Guevara haverá 
tão somente «uma degra 
dação simbólica».

O sr. Calmon disse 
também que além do 
ponto-de-vista jurídico, 
razões de natureza polí
tica existem '[a favor da 
anulação.

• -  O Brasil foi brutal 
mente insultado pelo Go 
verno cubano na pessoa 
de Fidel, após a Revolu
ção de 1* de abril.

O projeto do Sr. 0 ’ton 
Mader, que mereceu an
teriormente parecer con
trário da mesma comis
são de Justiça, será exa
minado nos próximos 
dias pelo plenário da Câ
mara

NAB tratará do tabela 
mento, entre outros, do 
pão, da carne e do lei
te cuja discrepância de 
preço nos diverso postos 
de venda está a recla
mar uma uniformização 
justa e equitativa
Prorrogada a  Lei do 

Inquilinato
A Câmara e o Senado 

aprov ram no dia de on
tem, a prorrcgiçío a a- 
tuai lei do ínquiiiu^to 
por mais 90 dias.)

O decreto em referê- 
cia deverá subir agora à 
sanção presideuciai.

Dr. José Pedro Men
des de Almeida será 
o futuro presidente 
do Clube t  de Julho

Em escolha que se pro
cederá pacificamente, o 
Dr. José Pedro Mendes 
de Almeida, íntegro Juiz 
de Direito da 2a. Vara 
da Comarca, deverá ser 
eleito brevemente, presi
dente do tradicional Clu
be 1* de Julho, em subs
tituição ao Dr. Getúlio 
Antunes Vieira e demais 
membros da sua direto
ria, cujos mandatos de 
verão encerrar se dentro 
de poucos dias.

A escolha dos outros 
membros da diretoria, 
que juntamente com o 
Dr. José Pedro Mendes 
de Almeida, oirigirão os 
destinos da mais antiga 
sociedade lageana, está 
condicionada a entendi
mento que vem se pro 
cessando há dias entre 
os seus associados, cujos 
nomes, são de pessoas 
altamente conceituadas e 
batalhadoras no seio do 
Veterano Clube 1* de 
Julho.

Como não poderia dei 
xar de ser, a escolha do 
Dr. José Pedro Mendes 
de Almeida, para a pre 
sidência do Clube 1’ de 
Julho, foi das mais acer
tadas, pois o mesmo des 
de há longos anos, vem 
prestando inestimáveis 
serviços não só à refe
rida sociedade, como 
também à sociedade la
geana em geral.

Condecoração a Gueva 
ra foi anulada

Adiada a inauguração do 
posto ds arrecadação da

CLSN
Tendo em vista o súbito falecimento do Sr. 

Ary Waltrick da Silva, Tesoureiro da Campanha 
Lageana de Solidariedade Nacional, ocorrido quin
ta feira última, foi adiada para o próximo dia 28, 
a inauguração do posto de arrecadação da referi 
da Campanha, que estava marcada para o dia de 
amanhã na Praça João Costa.

4

Miss Santa Catarina 
em Porto Alegre

Acompanhada do casal Sr. e Sra. José Hél.o 
Guidalli, ua crônica social deste bi-semanário, de 
sua progenitora, sra. d. Ecla Chiaradia e do seu 
mano, jovem O/ley Chiaradia, seguiu na tarde de 
ontem para Porto Alegre, em automóvel particu
lar, a Srta. Salete Chiaradia, Miss Santa Catarina 
1964.

Miss Santa Catarina, participará na noite de 
hoje, como convidada especial, para coroar Miss 
Porto Alegre, por ocasião do grandic so ,‘baile que 
sera levado a efeito no Caniegril Clube numa pro
moção dos Diários e Emissoras de Radio e Tele
visão Associados.

Além dessa grande promoção social, a srta. 
Salete Chiaradia, estará tomando parte ativa em 
outros contactos sociais tudo isso, relacionado 
com o próximo concurso de Miss Brasil, a ser rea
lizado no começo de Julho, no Maracanãzinho, 
no Estado da Guanabara.

O regresso de Miss Santa Catarina e de sua 
comitiva da capital dos pampas, está previsto pa
ra a próxima segunda feira.

Or. Afonso Alberto Ribeiro Neto
Encontra se desde há vários dias no Rio de Janei

ro, o Dr, Afonso Alberto Ribeiro Neto, presidente da 
Associação Rural de Lages e da Campanha Lageana de 
Solidariedade Nacional, onde foi tratar de importantes 
assuntos relacionados com o ruralismo de nossa região.

Naquela capital, o Dr. Afonso Alberto Ribeiro Ne
to, foi acompanhar a elaboração do projeto de lei, re
lativo à Reforma Agrária, levando também, o nonto de 
vista dos ruralistas de nossa região, mais consoantes 
com os interesses dessa classe.

Nesta mesma ocasião, o Dr. Afonso Alberto Ri
beiro Neto, deverá participar de uma importante reu
nião de presidentes de Associações Rurais de todo o 
Brasil com o Ministro da Agricultura, a ser iniciada 
possivelmente no dia de hoje.

O regresso do presidente da Associação Rural de 
Lages e da Campanha Lageana de Solidariedade Na
cional, estará previsto para dentro de poucos dias.

-  E 1 L A C F  M A T R IM O N IA L  -
Realizar-se á no próximo dia 26, em |Montevi- 

deu, o enlace matrimonial da distinta srta Lilian, 
dileta filha do casal Sr. Dr. Licurgo Ramos da 
Costa, ilustre filho desta terra. Ministro para As
suntos Econômicos junto à Embaixada do Brasil 
no Uruguai e de sua exma. esposa d. Susy G. Ra 
mos da Costa, com o Sr. Alejandro, filho do Sr. 
Alejandro Gallina! Heber c de sua exma. esposu 
J. Eliua Castellanos de Meillet, pertencentes a a l
ta sociedade da capital uruguaia.

Pata tão auspicioso acontecimento, que unirá 
duas tradicionais famílias brasileira e uruguaia, 
recebemos um atencioso convite do Ministro Dr. 
Licurgo Ramos da Costa, o qual prazeirosamente 
muito agradecemos, e aproveitamos a ocasião pa
ra desejar aos esperançosos noivos os nossos 
cordiais votos de uma grande messe d" felicida- 
dos, extensivos aos seus dignos progeuitores
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Prefeitura Municipal de
Estado de Santa Catarina

Têrmo de prorrogação e alteração de contrato ceie  
brado entre a Prefeitura M unicipal de Lages e o br. 

Newton Sá Figueiredo, em 21 de fevereiro de 1957.

Fica para todos os efeitos, prorrogado até o dia luim de março 
de hum mil novecentos e sessenta e cinco (l°/3/65) o prazo previsto no 
contrato celebrado entre esta Prefeitura e o sr. Newton Sá Figueiredo.

Fica alterada a Cláusula Segunda do referido contrato que pas
sará a ter a seguinte redação: O preço do arrendamento é de quatro 
mil cruzeiros (4.000.00) mensais, pagos até o dia cinco de cada mès se
guinte ao vencido, na Tesouraria da Prefeitura Municipal.

Prefeitura Municipal de Lages, em 
|29 de abril de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Newton Sá Figueiredo 
Contratado.

D E C R E T O  
de 30 ae abril de 1.964

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

N O M E A R :

De acordo com o art. 16, letra b da Lei n° 71 de 7 de dezembro 
de 1 946 e § único do art. Io da Lei n* 129 de 6 de junho de 1.963

Terezinha de Jesus Wolff, para exercer o cargo isolado de pro
vimento efetivo de Professor Padrão D - Complementarista, constante

do Quadro Único do Município na Escola Mista Municipal de Vacag 
Gordas, distrito de Capão Alto.

Prefeitura Municipal de Lages,
30 de abril de 1.964
Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto na Diretoria do Ensino Municipal, 
em 30 de abril de 1.964. _ _ _ _________

P O R T A R I A  
de 29 de abril de 1.964

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

Conceder Licença em Prorrogação:
De acordo com a Lei n° 61 de 23 de novembro de 1955, combi

nado com o art. 162 letra a e § Io da Lei n° 71 de 7 de dezembro de 1949
Terezinha de Jesus Batista da Silva, que exerce a função de Pro

fessor Extranumerário Mensalista na Escola Mista Municipal de Alago 
Grande, distrito de Palmeiras, de sete (7) dias com vencimento integral 
a contar de 28 do corrente.

Prefeitura Municipal de Lages, 29 de abril de 1.964

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria na Diretoria do Ensino Municipal, 
em 29 de abril de 1.964.

Req. n° 1.036.

= T O B A T T A
Mais de uma centena trabalhando em nossa zona
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Cada proprietário é um propagandista

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 Fone 228 -  LAGES -  SC.

DECRETO
de 30 de abril de 1.964 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

DISPENSAR:

De acordo com o art. 97, letra a da Lei n° 71 de 7 
de dezembro de 1.949

Maria do Carmo Branco, da função de professor 
Substituto que como Extranumerário Mensalista vinha exer
cendo no Grupo Escnlar Muuicipal «Melvin Jones» do Bur- 
ro Morro do Pôstc desta cidade, por ter sido nomeada 
para outro cargo.

Prefeitura Municipal de Lajes, 30 de abril de 1.984

A s8. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto na Diretoria do Ensi
no Municipal, em 30 de abril de 1.964.

D E C R E T O  
de 30 de abril de 1.964

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
*

Dispensar:

De acordo com o art. 97, letra a da Lei n- 71 de 7 
de dezembro de 1.949.

Edite Üneda. da função de Professor Substituto, que 
como Extranumerário Mensalista vinha exercendo no Gru
po Escolar -Melvin Jones” do Bairro Morro do Pôsto des
ta cidade, por ter sido nomeada para outro cargo.

Prefeitura Municipal de Lages, 30 de abril de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto na Diretoria do Ensi
no Municipal, em 30 de abril de 1.964.

Lojas Cattani
Monumental venda de inverno com preços reduzidíssimos em seu estoque

Façam urna visita às suas instalações e certifiquem
se de suas vantajosas ofertas

Rua Presidente Nereu Ramos (Galeria Dr. Acacio) Lages Santa Catarina
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Será eleita na noitada 
de hoje, Miss Pôrto Ale
gre, que representará a 
Capital Gaúcha no Cer
tame de Miss Rio Grande 
do Sul, numa grande pro 
moção dos Diários e E- 
missoras de Rádio e Te
levisão Associados.

Miss Santa Catarina. 
Srta. Salete Chiaradia 
ganhou a mais alta dis
tinção da sociedade Pôr
to Alegrense, ao receber 
honroso convite para 
coroar Miss Porto Ale
gre, que será conhecida 
h o j e  por ocasião do 
baile que se realizará no 
“Cantegril Clube”.

O mundo social Rio 
Grandense em intensa 
expectativa na noite de 
hoje, quando da eleição 
da representante da ci
dade de Pôrto Alegre-no 
Concurso de Miss Rio 
Grande do Sul, outra 
promoção dos Diários 
Associados que aconte

Miss Santa Catarina colocará hoje a faixa na mais bela
» n p r í  n n  -X l___ i _ i ______  . . . .  . . .  . . . .cera no próximo sábado 

dia 27.
M ss Santa Catarina 

Srta. Salete Chiaradia. 
além de participar do 
Concurso de Miss Pôrto 
Alegre, fará a primeira

prova do traje típico que 
está sendo confecciona
do pelo consagrado fi- 
gurinista Gaúcho Djalma 
Santos.

Conforme publicamos 
em outras edições, o

traje típico com que miss 
Santa Catarina desfi

lará no Maracanãzinho, 
será de ‘'Anita Garibal- 
di” relembrando a iutré 
pida guerreira, cuja bra
vura a historia consa

grou como a heroina de 
dois mundos” Publica 
mos a seguir uma síntese 
histórica de Anita Gari- 
baldi.

Dados colhidos por 
João Pedro Ghiorzi.

ANITA GARIBALDI
Anita Garibaldi nascida em 1821 em Laguna, Estado 

de Santa Catarina, era filha de Bento R beiro da Silva, ao 
tempo «Legalista» e, portanto, adverfário ferrenho dos «Li
bertadores» em cujas hostes se inscrevera Giuseppe Ga 
ribaldi.

Èste, guerrilheiro por vocação e que da Itália, sua 
Pátria, houvera de se exilar em 1834, aportou no Rio de 
Janeiro vindo, a seguir, para o sul.

Depois de servir a Rosas da Argentina e a Oribe do 
I ruguai, cujo partido foi derrotado, veio para o Brasil-Rio 
Grande do Sul alistando-se nas forças de Bento Gonçalves, 
então Comandante em Chefe das Forças riograndenses na 
célebre campanha dos Farrapos. Dali veio para Santa Ca
tarina onde haveria de conhecer Anita.

Vagueando pelas ruas de Laguna, cidade onde se ins
talara, parou próximo a uma fonte e pediu água a algumas 
mulheres que alí estavam.

Uma jovem de rara beleza-Anita-o atendeu e seus 
olhos se encontraram.

Amaram-se e Giuseppe, ignorando as tendências polí
ticas dc pai de sua amada, foi pedi-la em casamento.

A recust não se fez esperar dadas as atividades de 
Giuseppe ao lado dos Libertadores e ainda pelo fato de a 
mão de Anita estar prometida ao Capitão João Gonçalves, 
do Exército Imperialista.

Garibaldi não se deu por vencido e dias depois esperou 
junto à mesma fonte onde encontrara Anita e alí aguardou 
sua chegada.

Quando Anita se aproximou da fonte, Garibaldi tomou 
nos braços levando a para o seu navio indo, mais tarde, 
para Montevidéu onde legalizou a situação com o casa

mento.
Desde então Anita passou a viver ao lado de Giusep

pe Garibaldi não apenas como esposa mas também como 
companheira de ideiais e lutas revelando-se) uma intrépida 
guerreira tanto na guerra dos Farrapos (1835 a 1845) como 
mais tarde, na Itália onde veio a falecer em 1849.

Em suas escaramuças revolucionárias ao lado do es
poso, perambulou por Lajes onde, afirmam alguns historia
dores, lhe nasceu o primeiro filho Menotti.

Mais que uma vez foi feita prisioneira conseguindo 
sempre, graças à sua coragem indomável, evadir-se e vol
tar ao lado do esposo nos campos de batalha.

Salientou-se por sua bravura nas lutas revolucioná
rias na Italia o que lhe valeu o epiteto de «Heroina de 
dois mundos».

Seu segundo filho-Ricciotti-terá nascido no Uruguai 
em 1847.

\nita Garibaldi morreu em 4 de agosto de 1849 perto 
das praias do Adriático. Alguns anos depois a União Gari- 
baldina de Nice ergue em seu túmulo um modesto monu
mento.

Em Ravena, também na Itália,há outro monumento em 
homenagem à Heroina de Dois Mundos.

No Brasil há vários entre os quais um em Porto Alegre

Na Laguna, sua terra natal, há um museu que grarda 
prociosos troféus e objetos de uso da intrépida mulher bra
sileira enja valentia, desassombro e intrepidez não coube
ram dentn de nossas fronteiras e foram glorificadas tam
bém no velho nundo.

Com a presença de Miss Santa Catarina

Realizou-se quarta feira à noite, no Grande Hotel La
ges, uma festiva reunião do Lions Clube de Lages, oportu
nidade em que tomou posse a sua nova diretoria, que re
gerá os destinos daquele clube de serviços no ano leonis- 
tico de 1964 65, cuja diretoria é a seguinte:

Presidente — Célio Batista de Castro 
1' Vice — Antonio Jader Marques
2‘ Vice — Lugindo DaTAsta
3 Vice — Bruno Luersen
1’ Secretário — Sady Rodrigues 
2' » — Carlos Joíre do Amaral
v Tesoureiro — Hugo Brascher 
2- » — Ary da Costa Avila
Diretor Social — José Liberato Souto Maior 
Diretor Animador — Luiz Carlos Corrêa 
Vogais — Enio Mario Marin e Alfredo Buatim 
Naquela ocasião, em que esteve presente também a 

Srta. Salete Chiaradia, Miss Santa Catarina, fizeram uso da 
palavra, o Tte. Cel. Olavo Pereira Estréia, transmitindo a 
presidência ao seu sucessor, Sr Célio Batista de Castro, 
que por sua vez agradeceu a honrosa missão que lhe era 
confiada naquele momento.

Posteriormente falou o Capitão Luiz Carlos Corrêa, 
hamenigeando a Miss Santa Catarina, e que solicitou à 
Srta. Elisa Estrela, dileta filha do casal Sr. e Sra. Tte. Cel. 
Olavo Pe eira Estréia, para que em nome do Lions, ofer 
tasse um valioso mimo à soberana catarinense.

Esta por sua vez, agradeceu a honrosa homenagem 
que lhe era tributada pelo Lions Clube de Lages.

Eis na íntegra, o discurso proferido pelo Capitão Luiz 
Carlos Corrêa, atual diretor Animador do ‘Lions Clube de 
Lages:

É com indizivel satisfação que recebo do campanhei- 
ro presidente a honrosa e agradável incumbência de, nes
ta reunião festiva, oade se congrega nossa família leonis- 
tica, saudar a senhorita Salete Chiaradia, representante 
máxima da beleza da mulher catarinense.

A tarefa, apesar de agradável, está acima do que se 
ria licito esperar do companheiro escolhido parque, para 
ser cumprida em tôda sua plenitude não poderia ser tra
duzida em prosa; seria condição sine quanon que o indi
cado cantasse loas à beleza, entoasse hino à ternura e 
ode ao encantamento.

A missão portanto, deveria ter sido confiada a um 
poeta, o apóstolo da graça e da beleza, a quem cabe «es 
folhar coroas sôbre tôdas as quadras da vida, enfeitá-las, 
enfeitiçá-lss, e ai, dêsses jardins de natureza colher as 
flores perfumosas da capela de sua lira, de sua harpa de 
trovador».

Como as aves do céu, como as flores da selva, como 
os clarões da noite é dever do poeta buscar inspiração 
para dar cantos, perfumes, fulgores às cousas sublimes...

Quisera, bela e simpática miss, nêste instante, ser to
cado de inspiração divina para que esta saudação que 
é de tôda familia leonistica de Lages e da qual sou ape
nas o seu modesto interprete, se transformasse em hino

que exalasse ternura do coração, assim como exalam per
fume as flores formosas abertas ao Sol.

Parodiando o poeta, afoitamente versejamos:
Todos exaltam sua miss 
Também vou exaltar a minha 
Nas débeis cordas da lira.
Hei de fazê-la rainha,
Hei de dar-lhe a realeza 
Êsse trono de beleza 
A quem a mão da natureza 
Esmerou-se enquanto tinha.

A graça, o encanto, a simpatia, constituiram sempre, 
o tema preferido dos vates. Mas, não apenas dêstes. José 
de Alencar, que tão bem exaltou os verdes mares bravios 
de sua terra natal, onde cantava a jandaia nas frontes da 
carnaúba, fez verdadeiro poema a Iracema, a virgem dos 
lábios de mel. Se o imortal escritor aqui estivesse certa
mente diria, Salete, que «o favo da jati não era tão doce 
como o teu sorriso»..

De Fagundes Varela, ouvirías:
«O que eu adoro em ti, são os teus olhos,
Teus lindos olhos cheios de mistério 
Por cujo brilho os homens deixariam 
Da terra inteiro o mais soberbo império
O que eu adoro em ti, são os teus lábios 
Onde perpétua juventude mora,
E encerram mais perfumes que os vales 
Por entre as pompas festivas d’aurora*.

Não tenho, voz de trovalor sonora, nem doiro a lira 
ebúrnea cravejada; nem tem faço ode, Salete, mas tradu
zo o pensamento que o saudoso bardo, nêste instante, 
certamente expressaria:

«Quem se arroja a cantar hino aos anjos 
Num dos anos sem fim da eternidade,
Se o seu viver é poesia e cantos,
Ledice, amor e luz e amenidade?
Nem anjos, nem flôr nos pedem versos 
Que sendo o seu vh-er tão só poesia,
Um hino eterno, melindroso e belo 
Sòmente bem cantá-los poderia.
Não basta, não, terrena melodia 
Nem rudo canto pouco duradoiro,
Nem voz de trovador - cansada e fria 
Nem lira de marfim cravada d’oiro»

Esta, distinta miss, é a saudação carinhosa e afetiva 
do Lions Clube de Lages que deseja pleno sucesso no 
Maracanãzinho e, nêste momento, embevecido com teus 
encantos, rende incontida reverência à tua beleza.

À Srta Elisa Estréia, filha do campanheiro presiden
te, peço que faça entrega à Srta. Salete de uma lembran
ça com que prazeirosamente, esperamos fique registrada 
materialmente a sua presença e de sua exma. familia, nes
ta reunião festiva.

Sucesso ra festa d 3 a 
niversário do Clube 

14 de Junho
0  Clube 14 de Junho co

memorou no sábado passado, 
mais um aniversário de fun
dação.

A diretoria daquela tradi
cional sociedade brindou à 
todos os seus associados com 
uma série de festividades 
programadas para aquela da
ta, constituindo-se em verda
deiro sucesso. Noitada ines
quecível para a sociedade 
lageana, foi sem dúvida o 
baile de gala, onde predomi
nou muita elegância. Os sun
tuosos salões sociais do Clu
be 14, estavam ricamente de
corados com motivos alusi
vos à data magna. Miss San
ta Catarina,Srta. Salete Chia
radia, foi mais uma vez ho
menageada pela sociedade 
do Clube 14, que é também 
sua rainha, tendo desfilado 
com um riquíssimo vestido, 
sendo vivamente aplaudida. 
A Orquestra « Alegrias de 
Espanha» que animou as dan
ças, agradou plenamente.

Destas colunas queremos 
congratularmo-nos com a di
nâmica diretoria do Clube 14 
de Junho, por mais esta pro
moção social, desejando que 
continue no futuro a brindar 
a sociedade de Lages com 
festas dessa natureza, pois o 
Clube 14 de Junho detem a 
vanguarda em acontecimen
tos sociais.

Sra. Ledy Estréia
Ocorreu na última terça 

feira, dia 16, a passagem de 
mais um aniversário natali- 
cio da exma. sra. d. Ledy 
Estréia, mui digna esposa do 
Tte. Cel. Olavo Pereira Es
tréia, Sub Comandante do 2‘ 
Batalhão (Rodoviário, e per
tencente a alta sociedade la
geana.

Aos muitos cumprimentos 
recebidos naquela data, a- 
proveitamos o ensejo para 
felicitar a sra. d. Ledy Estrê- 

I la, augúrando-lho muitíssima» 
I felicidades.
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Prefeitura Municipal
Estado de Santa Catarina

Edital de concorrência pública para arrem atação de
terrenos do Patrimônio Municipal (excessos)

De ordem do senhor Prefeito Municipal fica aberta concorrência 
pública, com o prazo de 20 (vinte) dias de acôrdo com a Lei n 
de 25 de setembro de 1956, de excessos de terrenos que serílo orerecí- 
dos em leilão e vendidos a quem m;:is der acima do mínimo estabelecido, 
no páteo da Diretoria de Obras e Viação, junto ao edifício da Prefei
tura. no dia 3 de julho de 1964, às 14 horas.

Os excessos ora oferecidos são os abaixo descritos:

LOTE N' 1 - Bairro Conta Dinheiro - zona B, urbana, proximi
dades Coral - área 128,57m2 confrontando ao norte com 28m com o Pa 
trimônio Municipal; ao 6ul, 27,9()m com terreno de Boaventura de Souza 
Filho; a leste, 2,70m com o Patrimônio Municipal; A oeste, 6,50m com 
a Rua Prudente de Moraes. - Requerido por Boaventura de Souza Filho 
Req. n- 1.854 de 26 8-63. - Preço minimo Cr$ 500,00 p- metro quadrado

LOTE N* 2 - Proximidades da Avenida Presidente Vargas zona 
B. urbana - área de 294,60m2, confrontando ao norte, com 38m com 
terreno de Antônio da Costa Maciel; Ao sul, 40 50m com uma rua pro
jetada; a leste. 7.50m com uma rua projetada; ao oeste, também 7 5<>m 
com terreno de Mancilio Cardoso Sobrinho. Requerido por Antônio da 
Costa Maciel - Req n' 812 de 25-3-64 - preço mínimo Cr$ 500,00

LOTE N- 3 Conta Dinheiro - zona B. urbana - área de 351 m2, 
confrontando ao norte. I3m com quem de direito; ao sul, 13m com quem 
de direito; a leste, 27m com terreno de Augusto Kirchner; ao oeste, 27m 
com o Patrimônio Municipal. Preço minimo - Cr$ 500,00

LOTE N' 4 Conta Dinheiro - zona B, urbana, área de 35lm2 
confrontando ao norte, com I3m com quem de direito;|ao sul '13m com 
quem de direito; a leste, 27m com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 
27m com terreno de Elcir João Savaris e Zeni Savaris. Preço minimo 
Cr$ 500,00

LOTE • N” 5 • Conta Dinheiro, zona B. área de 23().50m2, con
frontando ao norte, com 11 50m com terreno de Saturnino Nunes ao sul, 
11,5̂ 01 com terreno de Madruga & Filhos; a leste, 21,9nm com terreno 
de Maria de Tal; ao oeste, 19,80m com o Patrimônio Municipal. Prêço 
mínimo CrS 250,00.

LOTE N* 6 Morro do Pôsto, zona B, área de 400m2, confrontando 
ao^norte. com 15 70m afastado da Estrada que conduz para São José do 
Cerrito; ao sul, 660m com o Patrimônio Municipal; a leste, 36.80m com 
o lote n- 182; ao oeste, 40m com terreno de João Maria de Tal. Prêço 
mínimo Cr$ 200,00.

LOTE N’ 7 Varzea, zona suburbana, área de 134m2, confrontan
do ao norte, com 2.00m com uma rua projetada e mais lOm numa linha 
ouebrada com terreno de Maximino Zonta; ao sul, 12m com quem de 
direito; a leste, 30m com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 7,40m com 
terreno de João Batista Luz e mais 22,60m com terreno de Maximino 
Zonta Prêço mínimo Cr$ 200,00.

LOTE N- 8 - Conta Dinheiro, proximidades da Ponte Grande, zo
na suburbana, área de 606,35m2, confrontando ao norte, com 51,90m, 
com terreno de Orlando Schmidt: ao sul, 4.00m, com o Prolongamento 
da Rua 15 de novembro e mais 51,50m com terreno de Pedro Madruga; 
numa linha quebrada; a leste. 53.30m com o Rio Ponte Grande; ao oes
te. 5,60m com o Patrimônio Municipal e mais 42,60m com terreno de Pe
dro Madruga. Prêço mínimo - Cr$ 200,00.

LOTE N- 9 - Conta Dinheiro, zona B, área de 186,3om2. confron
tando ao norte. ll,50m com terreno de Osalte de Oliveira; ao sul, ll,50m 
com quem de direito; a leste. I6.20m com o Patrimônio Municipil; ao 
oeste, 16,2''m com o Patrimônio Municipal Prêço mínimo - Cr$ 200,00.

LOTE N 10 - Conta Dinheiro zona B, urbana, área de 299m2õ. 
confrontando ao norte, 24,10m com o Patrimônio Municipal; ao sul, 
23.10m com terreno de Argemiro Souza; a leste, l5m com o terreno de 
Ivo Chilich; ao oeste, I0.70m com a Rua Campos Sales.- Requerido por 
Ivo Chilich - Req. n- 2262 - de 16/10/63 - Prêço mínimo CrS 300,00.

LOTE N‘ 11 - Rua Mal. Floriano, Esq. com a rua São Joaquim, 
prox. Cemitério Cruz das \lmas, área de 370.50m2, confrontando ao 
norte, com !7m com a Av. Marechal Floriano; ao sul. I3m com terreno 
de Raul C. Arruda; a leste, 28m com terreno de Melice Angeliero; ao 
oeste, i8m com a continuação da Rua São Joaquim - Requerido por 
Melsi Angelieiro - Req. n- 416 de 20/2/63 - Prêço minimo CrS 1.500,00.

LOTE N’ 12 - Rua São Joaquim, zona B, urbana, área de 27.30m2 
confrontando ao norte, com 6,50m com terreno de Eva Tereza Casa- 
grande; Ao sul 6,50m com terreno de Adão P. Oliveira; a leste, 4,20m 
com terreno de Adão P. Oliveira; ao oeste, 4,20m com o lote n 187. Re
querido por Adão Pereira Oliveira - Req. n 2067 de 20 9 63. - Preco 
minimo Cr$ 500,00 v

LOTE N- 13 - Morro do Pôsto, margem da Av. Carahá. zona B, 
urbana, área de 12860m2,confrontando ao norte, com 9,oOm com terreno 
de S ibastião B. Vieira; ao sul, 9.l0m com o Patrimônio Municipal; a este, 
13,50m com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 15m com o Patrimônio 
Municipal. Requerido por Sebastião Bernardino Vieira - Req. n- 6t0 de 
14-3-63. - Preço minimo Cr$ 500,00

LOTE N 14 - Proximidades do Morro Grande, zona B, urbana, área 
de 95m2, confrontando ao norte, com 9,00m com terreno de João M. 
Ispindola e Patrimônio Municipal; ao sul, llm, e mais lom numa linha 
quebrada, com terreno de Henrique Mendes Ouriques; a leste, 6.20m 
com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 22 40m com terreno de Brida 
Maria Ribeiro. - Requerido por Hercilio Mendes Ouriques. Req. n 2282 
de 22-10-63 - Preço minimo CrS 200,00

LOTE N- 15 - Varzea, zona suburbana, forma aproximada de 
um triângulo, área de 127,50m2, confrontando ao norte,'vertice do triân
gulo ao sul 4,70m com uma rua projetada; a leste, 50m com terreno de 
Antônio Edésio Muniz; ao oeste 5()m com terreno de Almerinda Madru
ga dos Santos Requerido por Almerinda Madruga dos Santos - Req. n 
1650 de 29-7-63 - Preço minimo CrS 100,00

LOTE N‘ 16 - Bairro Conta Dinheiro, proximidades Bairro Coral, zona 
B, urbana, área de 158m2, confrontando ac norte, ll,40m com quem de 
direito; ao sul, 5,80m com terreno de Walmor Buratto; a leste. 47,60m 
com terreno de Flávio Burigo. JWalmor B. e Ervino Córdova; ao oeste, 
4 m com o Patrimônio Municipal numa linha quebrada com terreno de 
Walmor Buratto. Requerido por Walmor Buratto - n‘ 1979 de 30-10-62 
Preço minimo CrS 500.00

LOTE N‘ 17 - Conta Dinheiro, zona B, urbana, área de 136,85m2 
confrontando ao norte, 12m com terreno de José Medeiros; ao sul, 
12m com terreno de Alcides Stefani; a oeste, 10,85m com o Patrimônio 
Municipal; a leste 12m com o Patrimônio Municipal Req. p- Alcides 
Stefani - Req. n- 2.126 de 27-9-93 - Preço minimo CrS 500,00

LOTE N’ 18 - Proximidades do Bairro Coral, zona B, urbana, á- 
rea de 180,74m2, confrontando ao norte, ll,40m, com quem de direito; 
ao sul, 11.40m com terreno de Domingos Debarba a leste, 15m com ter
reno de Walmor Buratto; ao oeste, 17,25m, com o Patrimônio Municipal 
Requerido por Domingos Debarba - Req. n- 1833 de 21/8/63 - Prêço mí
nimo - CrS 500,0o.

LOTE N- 19 - Proximidades da Igreja São Judas Tadeu, zona B, 
área de 32,85m2, confrontando ao norte, 36,30m com terreno de Ivo Monn; 
ao sul, 36,70m com o lote n- 20; a leste, 0,80m, com terreno de |Estefano 
Waltrick; ao oeste, l,00m cora a rua São Joaquim. Requerido por Ivo 
Monn Req. n- i.819 de r/10/62. Preço mínimo CrS 1.000,00.

LOTE N' 20 - Proximidades da Igreja São Judas Tadeu, zona B, 
área de 161.48m2, confrontando ao norte, com 36,70m com o lote n‘ 19; 
ao sul, 37,50m com terreno de Elza Schlischting; a leste, 2,55m com ter
reno de Estefano Waltrick; ao oeste, 6,30m com a rua São Joaquim. Re
querido por Ivo Monn - Req. n’ 1.819 de 1710/62 - Prêço mínimo CrS ...  
1.000,00

LOTE N- 21 - Parque Jonas Ramos, zona A, urbana, área 98,48m2. 
confrontando ao norte, 9m com o Parque Jonas Ramos; ao sul, 8,90m 
com terreno de Maria dos Prazeres Amorim Ortiz; a leste, !l,95m de 
Afonso Ribeiro; ao oeste, 10,25m com o Patrimônio Municipal. Requeri
do por Ângelo Rosetto - Req. n- 2046 de 17/9/63. Prêço mínimo CrS . . * 
3.000, DO.

LOTE N- 22 - Parque Jonas Ramos, zona A, urbana, área de 
98,96,75m2 confrontando ao norte, com 9,25m com *o Parque Jonas Ra
mos; ao sul, 9,25m com terreno de Ângelo Rosetto; a íleste, llm  com o 
Patrimônio Municipal; ao oeste, I0,72m com |terreno de Darci Ribeiro. 
Requerido por Ângelo Rosetto - Req. n- 2046 de 17-8-63. - [.Prêço míni
mo CrS 3.000,00.

LCTE N' 23 - Conta Dinheiro, zona B, Urbana, área de 349 58ra2 
confrontando ao norte, 23,40m com terreno de Ângelo Búrigo; ao sul, 
24,50m com o Patrimônio; a leste, 15m com o terreno de Manoel Cândi
do da Rosa; ao oeste, I5m com a Rua Campos Sales. Requerido por Ma
noel Cândido da Rosa - Req. 2.160 de 1-10-62 - Prêço mínimo CrS 300,00.

LOTE N 24 - Conta Dinheiro, zona B, urbana, próximo ao Coral 
com área de 279,72m2. confrontando ao norte 24,50m com o Patrimônio 
Municipal; ao sul, 24,10m com o Patrimônio Municipal; a leste, 12m 
com terreno de Gustavo Dorow; ao oeste, ll,60m com a rua Campos 
Sales. Requerido por Gustavo Dorow - Req. n- 1.968 de 9-9-63 - Preço 
Minimo CrS 300,00

LOTE N- 25 - Conta Dinheiro, zona B, urbana, área de 195.27m2. confron
tando ao norte, 27.22m. com uma rua projetada; ao sul, 27m com terre
no de Gema Cavalca; a leste, 5,50m, com o Patrimônio Municipal; ao 
oeste, 9,0(>m com uma rua projetada. Requerido por Gema Cavalca - 
Req. n- 1.370 de 24-6-63. - Preço minimo CrS 300,00

Os terrenos arrematados por esta concorrência só poderão ser 
Escriturados após o pagamento do total de seu valor em dinheiro à vis
ta. devendo, para ser válido o lance, ser feito um depósito de pelo 
menos 20% do seu valor, no ato da arrematação.

Nos Têrmos do parágrafo único do art. Io da Lei n° 110 os pro
prietários de terrenos com excesso resultante de mudança de alinha
mentos ou únicos confrontantes, terão direito de preferência desde 
que no ato da arrematação se sujeitem ao maior preço.

Nos têrmos do art. 2o da mesma Lei, os terrenos adquiridos, em
bora pagos integralmente, só poderão ser escriturados trinta (30) dias 
após a realização da concorrência.

Não poderão concorrer à arrematação dos excessos ora ofereci 
dos, as pessoas que, em concorrências anteriores, tenham arrematado 
ote® ou excessos e nao tenham cumpridos os compromissos assumidos.

Quaisquer reclamações posteriores ao leilão deverão ser dirigi

,daa%eo T r r r , 7 ; a ^ t 0atadçr °  d° PraZ° de . r t

deverá apr^en^a^r^la^à^ãl^am e/d^dia^/^u^hc/íle °,rygí °*erec'(*08
Quaisquer reclamações apresentadas após os Drazos acima só poderão ser apreciadas em juizo. prazos acima so
Nos têrmos do art. 8o da Lei n° 110 as despesas de Escritura correrão por conta dos adquirentes. p ae tscritura

Prefeitura Municipal de Lajes, em 
13 de junho de 1964

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p/Secretaria.
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icípio fc  Lages
Letra do Doutor Américo Rabelo 

M usica do Maestro Lourenço Batista Junior

Sob um céu recamado de estrelas 
Surge um astro nitente a fulgir,
E’ da pátria liberta a conquista 
Que nos leva a prever bom porvir !

Côro
Desprendei, liberdade anelada.
Desprendei um sorriso de amor!
Dai ao povo de Lages a crença.
O civismo, a coragem, o valor ! .

Neste dia formoso em que a festa 
a nossa alma de encantos seduz,
Nos ensina que a luz do progresso 
A porvir glorioso conduz!

Côro
Desprendei liberdade anelada, etc. . . .

Entre flores gentis, nacaradas 
Como as côres que adornam arrebóis,’
Um conjunto de eternas (venturas 
Lá do céu cairá sobre vós!

Côro
Desprendei liberdade anelada, etc. . . .

M a
Recebemos e agradece

mos o 'seguinte oficio - 
circular:

Oficio - Circular n- 1/64 
Florianópolis, 25 de maio 
de 1964.

Ilmo (s) Sr (s)

Diretor do Jornal 
reio Lageano

Lages - SC

Cor-

VENDE-SE
Por motivo de saúde, vende-se nesta cidade 

as Lojas Casa Brusque e Casa da Criança sitas à 
Galeria Dr. Acacio salas 8 e 12.

Os interessado^ deverão dirigir-se à seu pro
prietário, Sr. Orly Broering. na Casa Brusque, onde 
poderão receber maiores detalhes.

Cumpre-me a grata sa
tisfação de comunicar à 
V. S., que no dia 24 do 
mês corrente, foram em 
possados os Membros 
Componentes dos Órgãos 
Diretores desta Associa
ção, eleitos (em Assem
bléia Geral Ordinária 
realizada em 24 de abril 
último, para a gestão 
1964/65.

Os referidos Órgãos 
ficaram constituídos de 
acordo com a discrimi
nação abaixo.

Diretoria

Presidente - Engenheiro 
José Bessa; Vice Presi
dente - Eng. Dalby V. 
Pereira; 1* Secretario - 
Eng. Aurélio Carlos Re-

mor; 2 Secretario - Eng. 
Wellington C. da Rocha 
Tesoureiro-Eng. Adroal- 
do Pinto Pereira; Biblio
tecário - Eng. Mario M. 
de Mattos

Conselho Diretor

Eng. Haroldo P. Peder 
neiras; Eng. Heitor Fer
rari; Eng. Ayezo Campos

Conselho Fiscal

Eng. George W. Wildi; 
Arquiteto Jaymes I. Ma
chado; Eng. Raul Olím
pio Bastos.

Aproveitamos a opor
tunidade para [apresen
tar os meus protestos de 
mais alta estima e dis
tinta consideração, com 
as minhas mais 
Respeitosas Saudações

Eng. José Bessa 
Presidente

Dr. AÍRTON R. RAMOS
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

isberto 1
A D V O G A D O

Escritório - Parque Jonas Rámos n° 9

Lages — Santa Catarina

Junho de 1959 — Junho de 1964
5' A n iv e r s á r i o  d o  C r e d iá r io  Y o rk

KARMANN GHIA 
Sensacional

OPORTUNIDADE N U N C A  VISTA
Durante êste mês, você comprará tudo no CREDIÁRIO 
YORK em 18 pagamentos, e além disso estará concorrendo 

a nm modemissimo KARMANN GHIA de graça

GREOiURiO YORKSomente o poderá lhe
proporcionar essas colossais vantayens

Rua Presidente Nereu Ramos, 255 - Fone, 506
L 4 G E Í  M N T 4  C 4 T 4 E IN 4
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Lages, 16 de junho de 
1904

limo. Snr.
Diretor do 
“Correio Lageano” 
Nesta
Prezados Senhores, 
Visando , promover o 

estreitamento dos laços 
de camaradagem [entre 
si, aliado a salutar prá
tica esportiva, reuniram- 
se nesta data os jfoncio- 
nários da Agência Planal- 
tma de Veículos S/A. em 
Assembléia ae Constitui 
ção de uma agremiação 
esportivo-recreativa de
nominada “Associação 
Planaltina ide Esportes” 
Inicialmente, dedicar se-á 
o clube a prática do fu 
tebol amador, devendo, 
no decorrer da sua exis 
tència, oiverti icar ‘>uhs 
atividades, abrangvuuo 
cutios dtsporios amado

Associação Planaltina de Esportes'
......................... ■ • ■ • Aldemar Veiga; Tesou- Ana de Liz, NHton Screu

reiro - Martins Sebastião er Hiritrentes e
Kreusch Filho; Orador - Esperam, dn g nte« ^
Rogério Emarante Ma- associa d ..

Diretor Esporti- grem.açao sdidôiioa em 
tôrno de um mesmo totai 
esportivo, colaborar com 
o engrandecimento do 
esporte menor da região 
serrana, que é, sem du
vida, base e celeiro do 
esporte considerado a- 
dulto Conseguido êsse 
objetivo, poderemos cons
tatar, satisfeitos, que de
mos a nossa parcela,

ristas, tais como volei, 
futebol de salão, ele., e 
promover outras formas 
d e divertimentos a o s  
seus membros.

Na ocasião, foi escolhi
da a Diretoria que deve
rá gerir os destinos do 
clube nos seus primeiros 
passos, a qual ficou as
sim constituída:

Presidente de Honra - 
Ivo Otto Lohmann; Pre
sidente - Claudino Fór- 
molo; Vice-Presidente - 
José Garcia; Secretário

chado; 
vo - Ademar SanfAna de 
Liz; Diretor Social - Hen 
rique Rodrigues; Diretor 
de Patrimônio - João Jú
lio Filho

Conselho Fiscal: 
Efetivos - Suli de Olivei
ra Couto, João Julio, 
Carlos Costa 
Suplentes Wolficang 
Creutzserg, Rogério Sant’

- SC
ainda que modesta, DJ 
ra o progresso dos 2 ’ 
portes da terra catan 
nense, para tanto, J] 
peramos poder contar 
com a colaboração jn(jj, 
pensável do público ei' 
geral e da imprensa 2  
nossa terra, a quem tan 
to deve o desporto 8e. 
rano.

Saudações Esportiva» 
Claudino ^Formolo 

Presidente 
Aldemar Veiga 

Secretário

E. C. Funil eleg9 sua 
nova diretoria 

Recebemos e muito a 
gradecemos o seguinte 
oficio:
Lajes. 12 de junho de 1964
A Direção do Correio l.a- 
jeano 

Nesta
Prezados Senhore«:
Pi lo presente, paiiici 

pamos a V. Sas. que em 
Assembléia Geral Ordi 
nária, realizada em 6 de 
mês em cur o, foi eleita 
a nova uuetoria desb 
agremiação para o perio- 
do de dois anos, ficando 
assim constituída:

Presidente de Honra: 
Curt Appel

Presidente: Joe J. Wal- 
trick
Vice-Presidente: Mauro R. 
Sell
1. Secretário: Rogério
Muniz
2. Secretário: Dionisio 
Mezalira
1. Tesoureiro: Reno R. 
Camargo
2. Tesoureiro: Jurandir 
Macedo
Orador: Ivan C. Ranzo-
h n :

Conselho Fiscal 
Jair 1. Bleyr - Flávio Ma- 
rotto - Antonio Oliveira 
Atanasius Boutris - Au- 
reliano Varela Ramos - 
Joaquim Rau.

Departamento Basquete 
Ivan C. Ranzolin 

Departamento Foot Bali 
de Salão

Carlos Perácio M. Lima 
Departamento Social 

Ivan C. Ranzolin e Car
los Perácio M. Lima.

Sendo o que se nos o 
ferece para o presente, 
com real estima e distin
ta consideração, subscre- 
vemo nos,

cordialmente
Mauro R. Sell 

Presidente em exercício
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Próxima rodada do campeonato estadual
A rodada de numero 

dois do «campeonato es
tadual. zona 3, em seu 
segundo turno, terá con
tinuidade amanhã à tar- 
i e, no Estádio Municipal

íez 
forfait

Estava programado pa
ra o último domingo em 
Igaras, a realização do 
encontro entre o Olin-

Vidal Ramos Junior, com j entre as equipes do Gua 
a realização do encontro[rany e do Santa Cruz d̂

Estado de Santa Catarina 
iuizo dB Direito d a i  Vara

Comarca de Lages
O Dr. Abelardo da Costa 

Arantes, Juiz da la. Vara 
Civel e Privativo de Meno
res da Comarca de Lages, 
Estado de Santa Catarina.

CONVOCA 'todos os Srs. 
Proprietários de Farmacias 
desta cidade, a comparece- 

, o. , , „ rem na sala das audiências
krait loca l e O Juvent-US do Edificio do Fórum dia 22
de Porto União.

Demonstrando grande 
falta de responsabilidade, j 
o elenco visitante não 
comna/eceu ao citado

do corrente (segunda-feira), 
às 9.30 horas afim de ser 
tratado assunto referente à

proibição de vendas de dro
gas consideradas nocivas aos 
menores e que segundo che
gou ao conhecimento dêste 
Juízo, vem sendo indevida 
mente vendidas sem as cau
telas legais e necessárias.

Lajes, 16 de junho de 1964

Abelardo da Costa Arantes,

Juiz da la. Vara Civel e Pri
vativo de Menores.

Canoinhas.
Em Porto União, o Ju- 

ventus local, estará rece

bendo a visita do S. C. 
Internacional de nossa 
cidade.

Convite para missa de 1* ano 
de falecimento

Verissimo Galdino Duarte, filhos, genros, noras, netos, 
bisneto, irmãos e demais parentes da inesquecível

Maria Petronilha Schweitzer Duarte 
(MIMI)

convidam os parentes e amigos para a missa que pela al
ma daquele ente querido será rezada dia 23, às 7 horas, 
terça-feira, na Catedral de Lajes.

Antecipam agradecimentos

Lajes, 20 de Junho de 1964

local para dar combate 
contia o onze campeão 
da Princesa da Serra, 
perdendo por conseguin
te a partida por W. O.

Ao que se anuncia, a 
Federação Catarinense 
de Futebol deverá ado
tar sérias sanções a Ju 
ventus de Porto União, 
em virtude dessa grave 
irrcgula ridade.

A nirasária  íe  
casamento

Decorreu no dia 21 de 
Maio p.p, a passagem 
do 5* ariiver.-ário de uma 
feliz umão conjugal do 
distinto casa], Sr. Boa- 
nerges Melo Avila dire
tor de esportes do S. C. 
Internacional e de sua 
exma. esposa d. li is Gal 
vani Avila.

Embora tardiamente, 
cumprimentamos o digno 
casal, augurando lhe pe 
renes felicidades.

Aniversariou dia 16 p. 
passado o jovem .João 
Luiz Sá Brascher, filho 
do casal Sr e Sra. Nel
son de Castro Brascher 
(Da. Tilza). João Luiz 
naquela data recebeu a 
visita de seus colegas de 
rscola e amigos ofere
cendo-lhes farta mesa de 
coei s e  ie rig< rantc s. 
Nossos parabéns ao ani
versariante com votos de 
nmita saúde e felic dade.

QUEM NÂO ANUNCIA  
— Sp Esconde —

Para s : n  anuncies ptccute 
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

NOVIDADE: É o nôvo 
íotor TUFÃO de 100 HP (e o 
UFÃ0 Super de 112 HP, do PRÉ- 
IDENCE e dos RALIYE)! Muito 
íais orronque, mois Iorque, 
íais rendimento - dotodo de 
ôvo radiodor de óleo, paro mon- 
sr o viscosidade ideol e ossegu- 
j r  perfeita lubrificação do motor.

NOVIDADE: o nõvo
avanço manual do distribuidor, 
que possibilita regular o desem
penho do motor às influências 
de oltitude, de qualidade e oc- 
tonogem da combustível. Novi
dade é também o nõvo e moior 
fonque de gasolina: 85 litros.

NOVIDADE: o nõvo
espoço interno! 0 nôvo teto do 
SIMCA TUFÀO oferece espoço adi
cional para os 3 ocupantes do 
banco traseiro (mois altura in
terna e mais espaço entre os 
bancos): os assentos são novos 
—  ultromocios! Com nova con
formação e nõvo eslofomento!

NOVIDADE: o duplo
sistema anti-roubo! Trovo no 
câmbio: o giro do chove aciona 
uma trava que imobiliza a ala
vanca do câmbio no posição 
marcha-à-ré. trava interno das 
portas dianteiras: o botão de 
trova tem de ser girado (1/2 
volta) para deslravor a porta.

NOVIDADE: A nova 
visibilidade I Póra-biisa dianteiro 
mais inclinado, moior, oumen- 
tando a [d excelente visibilida
de panorâmico do SIMCA. Moior 
retrovisor rom dispositivo anti- 
ofuscante! Painel totalmente es
tofado, completo (goveto pata 
cigarros)! Isoloçõo lermo-ocús- 
lico! Além dos 2 quebro-sóis 
convencionais, mois um centrei, 
todos tuxuosamente estofados!

NOVIDADE: As novos
cõres! Os SIMCA JUFÍ0 são apre
sentados em 28 combinações de 
cõres. 11 delas utilrzom moder- 
nissimos tons metálicos (é a pri
meiro vez que um corro de pas
seio brasileiro é entregue pelo 
fabricante com cõres metálicos).

'enha conhecê-lo hoje mesmo em

C O R E M A - C i a .  Revendedora de Motores e automóveis
Rua M anoel Thiago de Castro 174 — L P ^  a  — Santa Cc

5348534823532323485348482323
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Perde o nosso Município dois ilustres

Faleceu o
homens públicos

Sr. Ary Waltrick da Silva (Negrinho)
ziAlnn/ln /'âmOPQ M11 - A tl 1M I Píllfi

Repentinamente, fale
ceu quinta fVira última, 
por volta das 16 horas, 
na cidade de Vacaria, 
onde encontrava-se era 
viagem de negócios, o 
Sr. Ary Waltrick da Sil- 
v a (Nf grinho), pessoa 
grandemente conceitua
da nos setores econômi
cos, sociais e políticos 
de nossa terra.

O infausto passamento 
do Sr. Ary Waltrick da 
Silva, veio consternar to 
da a coletividade da Prin

cesa da Serra, que re
conhecia naquela extinta 
pessoa, as suas excelsas 
qualidades de homem cul 
to e batalhador, cujos i- 
deais sempre estavam 
voltados ao bem estar e 
ao progresso de sua que
rida terra.

Atento às inúmeras i- 
niciativas de nosso Mu
nicípio. o Sr. Ary Wal
trick da Silva, sempre 
estava disposto a cola
borar em tudo que vies 
se a ser útil à nossa pc-

CORREIO LACEANO
L4 €C/t 2Ç jle  Junho de 1964__

Estado de Santa Catarina
P O R T A R I A  

de 19 de junho de 1964

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribui
ções, e

Considerando que os senhores Mario Ramos e Ary 
Waltrick da Silva faleceram e estão sendo velados na Sa 
la da Câmara Municipal,

Considerando que o Sr. Mario Ramos era cidadão ben 
quisto e respeitável nesta cidade, tendo sido, no passado, 
Conselheiro Municipal e funcionário desta Prefeitura,

Considerando que também o Sr. Ary Waltrick da Sil
va era cidadão prestante e digno do respeito de seus con
cidadãos. tendo sido Vereador. Presidente da Câmara e 
candidato a Prefeito Mnnicipal,

Considerando que é dever dos Poderes Públicos pres
tigiar e distinguir com sua homenagem de respeito, por si 
e pelo Povo que representa, todos os cidadãos dignos,

R E S O L V E :

1) Determinar Ponto Facultativo nas várias secções da 
Prefeitura em homenagem pelo falecimento dos ilustres La- 
jeanes Srs. Mario Ramos e Ary Waltrick da Silva e para 
que os funcionários possam comparecer e levar sua soli
dariedade às famílias enlutadas homenageando com suas 
presenças os ilustres extintos.

2) Considerar de luto oficial em todo o território do 
Município os dias 19, 20 e 21 do corrente mês de junho.

Prefeitura Municipal de Lages, em 19 de junho de 1964

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Casa Vende-se
Vende se uma casa de material recém 

construída com 7 peças, garagem, instalação 
sánitária completa, sita à Rua Janjão Nerbass, 
fundos do Colégio Santa Rosa de Lima.

Tratar Da Rua Otacilio Costa, 126, 
com o Dr. Nestor

pu ação, estando à tes
ta de inúmeras associa
ções de classe e muitas 
vêzes representando ês- 
se povo Jcom muita di 
gnidade e ação em , nos-

Prefeitura Municipal 
de Lages -  Estado 

de Santa Catarina
Diretoria da Fazenda 

Municipal
Damos abaixo a relação 

dos contribuintes que deve
rão comparecer à Fazenda 
Municipal, afim de regula
mentarem suas situações tri
butárias.

José Steffen Sobrinho 
João Waltrick 
Lourival Brandalise 
Leonardo Debetio Figuei

redo
Lauro e Julieta Madruga 

Varela
Marina Ramos de Carvalho 
Maria José Ramos de Car

valho
Mercedes Waltrick Camar

go
Maria José Ribeiro 
Maria Alice Vieira Ramos 
Maria Ramos Vieira 
Maria S. V. Wolff 
Nelson Amaral 
Norberto Schwinden 
Norberto Ventura 
Osni Paim do Amaral 
Oscar Lensi 
Osvaldo Pruner 
Osmar Ribeiro do Vale 
Paulino Parizzi e Domingos 

Mondadori
Pergentino Luiz Parizzi 
Pedro Vanoni 
Pedro Ivo Ribeiro 
Romulo Matos 
Rosimbo Furlan 
Renato Ramos da Silva e 

Outros
Regeneradora de Peneus 

M. Sievot 
Severino Oneda 
Sulamita Furtado 
Soc. Sul Catarinense

t i W S  M A R A J O A R A
apresenta amanhã (domingo) às 1 e 915 horas

a grandiosa produção da Universal Interna'ional em Eastmancolor

Labirinto de Paixões
com Rock Hudson, Gena Bowlands e Burl Ivers

sa colenda Câmara Mu
nicipal.

Como Vereador e pos
teriormente presidente do 
legislativo Municipal, ' o 
Sr. Ary Waltrick da Sil
va, Isoube com grande geana 
desvelo e atenção, arqui- Nacional 
tetar uma soma de bons 
serviços ao nosso Muni
cípio. funcionando como 
um dos mais eficientes 
edis em legislaturas pas 
sadas.

Posteriormente como 
homem de trabalho, que 
sempre norteou os seus 
destinos, como laborioso 
homem de negócios, em
prestou o brilho de sua 
atuação, como um dos 
timoneiros do nosso pro
gresso industrial atravez 
de suas industrias no 
hinterland lageano.

Como ura dos mais a 
tuantes homens de negó
cios e profundo conhece- 
dos dos grandes proble 
mas do nosso comércio 
de madeiras, foi um dos 
fundadores do Sindicato 
da Industria de Serrarias, 
Carpintarias e Tanoarias 
de Lages, cujo órgão de 
classe vinha presidindo 
atualmente com grande 
tirocinio, e tendo, na é- 
poca de sua fundação, o 
seu primeiro presideote.

Nas eleições muDicipais 
para a Prefeitura Muni
cipal de Lages, realiza
das em 1961, concorreu 
com grande lealdade às 
elevadas funções de Pre
feito Municipal, tem sido 
derrotado pelo seu opo
nente Dr. Wolny Delia 
Rocca. ’

Atualmente, como gran
de patriota e sonhando 
por ver a nossa Pátria 
economicamente mais sã, 
vinha emprestando o seu 
apoio à Campanha La- 

de Solidai iedafle 
exercendo as 

funções de tesoureiro da 
citada iniciativa.

O seu corpo foi tras
ladado de sua residên
cia para a Câmara Mu 
nicipal ontem às 11 ho
ras da manhã, onde foi 
velado em câmara arden
te, recebendo dos pode
res públicos municipais 
e da população em ge
ral, as derradeiras e me
recidas homenagens que 
o ilustre homen público 
fazia jús.

Às 15 horas, foi oficia
da missa de corpo pre
sente na Catedral Dioce 
sana. e em seguida o fé- 
retro saiu para o Cemi
tério Cruz das Almas, 
com o comparecí mento 
de uma enorme multidão.

Naquela necrópole san 
ta, fez uso da palavra 
numa última saudação 
ao finado Ary Waltrick 
da Silva, o Sr. Cândido 
Bampí, Secretário do Sin
dicato da Indústria de 
Serrarias, Carpintarias e 
Tanoarias de Lages.

Profundamente cons
ternados com o súbito 
falecimento do Sr. Ary 
Waltrick da Silva, envia 
mos à sua familia, ao 
poder público municipal 
e as .entidades a quem 
estava integrado, as nos-
C O C m uio c o nli rl u o nnnsas mais sentidas 
doiências.

con-

Faleceu o Sr. Mario 
Ribeiro Ramos

As nossas colunas cobrem-se de tarjas negras, 
ao assinalarmos o súbito falecimento, ocorrido 
quinta feira última, em Porto Alegre, do benquisto 
cidadão, Sr. Mario Ribeiro Ramos, que lá se en 
contrava a passeio.

O seu corpo foi trasladado para a nossa cida
de, onde ficou exposto em câmara ardente na Câ 
mara Municipal, pois o extinto foi hom enageado  
pelo poder público municipal, também, com hou- 
ras oficiais, dado que outrora, foi funcionário da 
Prefeitura Municipal e Conselheiro Municipal.

Elemento relacionado em todas as camadas 
sociais da Princesa da Serra, era membro e che- 
te de tradicional familia de nossa terra, onde sem
pre :-e conduziu com dignidade e honradez nos 
sagrados deveres para com o seu lar e a sociedade, 

Na literatura, o Sr. Mario Ribeiro Ramos, era 
figuia proeminente, sendo escritor dos mais ver 
sateis e um grande colaborador do nosso órgão, 
cujas crônicas sempre eram bem recebidas nc 
seio de nossos amáveis leitores.

S ,recel)er as homenagens de estilo pela 
eddidade lag^ana, às lõ horas, foi oficiada missa 

- j f °  Piesente na Catedral Diocesana, e em
Aimàc ? feFetro Para 0 Cemitério Cruz dasAlmas, onde foi dado à sepultura.
viam o?ólfo°d.0 êste, infaust0 acontecimento, en 
oeana fls „ la en!utada e a municipalidade-la
geana, as nossas mais sentidas condolências.
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